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Edut voimassa 
1.7.-31.7.2021 

tai niin kauan kuin 
tavaraa  riittää.
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Ice Power Kylmägeeli 150 ml
Suomessa valmistettu ja   
tutkitusti tehokas kylmägeeli  
lievittää  nopeasti kivun tunnetta  
ja  tulehdusoireita, laskee turvotusta 
ja laukaisee lihasjännityksiä.

Nesteytys Ratiopharm 10 poretabl. 
Poretabletti sisältää glukoosia ja 
 elektrolyyttejä (natrium ja kalium). 
Sopii käytettäväksi runsaan hikoilun, 
kuten urheilun, helteen, kuumeen 
tai ripulin yhteydessä. Makuna raikas 
sitruuna. Ravintolisä.

10,90 €
(norm. 14,28 € | 173,02 €/kg)

9,90 €
(norm. 13,37 € | 66,00 €/l)

Super Magnesium 100 tabl.
Helposti nieltävä ja hyvin imeytyvä 
magnesiumravintolisä.  Magnesium 
edistää lihasten ja hermoston 
 normaalia toimintaa sekä auttaa 
 vähentämään väsymystä ja  
uupumusta.

14,90 €
(norm. 20,30 € | 134,23 €/kg)

Raikas
sitruunanmaku!
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Melarest melatoniini Extra Vahva 
1,9 mg 60 tabl. (Salmiakki-lakritsi 
tai mansikka) 
Hyvänmakuiset suussahajoavat 
 melatoniinivalmisteet. Melatoniini 
auttaa lyhentämään nukahtamis
aikaa ja lievittämään aikaeron yksi
löllisiä vaikutuksia. Ravintolisä.

Laxosoft oraaliliuos 250 ml
Nestemäinen ja neutraalin makuinen 
makrogoliliuos ummetuksen hoitoon. 
Yksilöllisesti ja helposti annosteltava liuos
muoto annostellaan kylmään tai kuumaan 
juomaan. CEmerkitty lääkinnällinen laite.

5,50 €
(norm. 9,68 € | 22,00 €/l)

16,90 €/kpl
(norm. 20,46 € | 938,89 €/kg)
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Lacto Seven 100 tabl. 
Monipuolinen maitohappobakteeri
valmiste, joka sisältää seitsemää 
maitohappobakteerikantaa, inuliinia 
ja D3vitamiinia. Sopii  käytettäväksi 
sekä päivittäin että kuurina. 
 Ravintolisä.

18,50 €
(norm. 23,62 € | 462,50 €/kg)

Kaksi  eri  
makua

Neutraali maku!
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Aco Sun Face Fluid Mattifying  
40 ml (SPF50+ tai SPF30)
Erittäin kevyet aurinkosuojavoiteet 
kasvoille, normaalille ja sekaiholle. 
Vähentävät kiiltoa ja antavat iholle 
mattapinnan. Estävät finnien muo
dostumista. Sopivat erinomaisesti 
myös meikin alle.

14,90 €/kpl
(norm. 20,90– 21,33 € | 372,50 €/l)

Favora Kosteuttava &  Suojaava 
Päivävoide 50ml tai Favora 
 Heleyttävä BB -voide 40ml 
Favoran aurinkosuojakertoimelli
set (SK30) uutuudet. Heleyttävä 
BBvoide tasoittaa ihon sävyä 
saaden sen näyttämään tasaisen 
kauniilta ja luonnolliselta. Suojaava 
päivävoide vahvistaa ja suojaa ihoa.

16,90 €/kpl
(norm. 24,71 € | 338– 422,50 €/l)

Aco Face Pure Glow -sarjan tuotteet
Ihonhoitosarja, joka estää epä
puhtauksia kuivattamatta ihoa. 
Vähentää ryppyjä ja antaa iholle 
luonnollista hehkua. Tasapainoa ja 
hehkua aikuiselle sekaiholle.

–20%
(norm. 15,98–19,19 €)

Uutuus!

Hehkua
sekaiholle
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Aqualan Plus 200 g
Tehokkaasti kosteutttava perus
voide, joka jättää iholle miellyttä
vän silkkimäisen tunnun. Iho ei jää 
kiiltäväksi eikä tahmeaksi voitelun 
jälkeen. Hajusteeton.

7,50 €
(norm. 10,87 € | 37,50 €/kg)

Bats Antiperspirantit 60 ml 
Tehokas antiperspiranttisarja, joka 
sopii sekä miehille että naisille. Kuivuu 
iholla nopeasti eikä tahraa vaatteita. 
Valitse Rollon tai voidemainen  
Creme herkälle iholle.

5,90 €/kpl
(norm. 8,62–9,86 € | 98,33 €/kg)

Wonderm AntiSepti liuos  
100 ml tai Wonderm AntiSepti 
sumute 100 ml
Antiseptinen liuos pienten haavo
jen ja ihovammojen desinfiointiin. 
Saatavilla suihkepullon lisäksi  
myös kätevällä tippakorkilla.  
Ei  kirvele! Sisältää myös ihoa  
hoitavaa  dekspantenolia.

3,90 €/kpl
(norm. 5,18 € | 39,00 €/l)

Eikirvele!
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Vagimoist Ratiopharm 
10 kpl emätinpuikko 
Emättimen kuivuudes
ta johtuviin oireisiin, 
kuten poltteluun, 
 ärsytykseen ja kuti
naan. Hormoniton 
paikallishoito.

Priorin Extra 60 kaps. 
Vitamiini, kasviuute ja aminohappo
valmiste, jonka ainesosat on valittu 
tukemaan hiusten kasvua. Tutkitusti 
näkyviä tuloksia jopa 12 viikossa. 
Ravintolisä.

36,90 €
(norm. 43,36 € | 656,58 €/kg)

12,90 €/kpl
(norm. 18,00–19,13 €)

Apteq Kollageeni Extra 120 tabl.
Ihon hyvinvointiin kehitetty 
 monipuolinen ravintolisä, joka  
sisältää kalakollageenia,  
Cvitamiinia, kuparia ja biotiinia.

19,90 €
(norm. 30,55 € | 221,11 €/kg)

Vagibalance  
 Ratiopharm 10 kpl 
emätintabletti 
Auttaa emättimen 
 bakteeritasapainon 
 häiriön eli bakteeri
vaginoosin oireiden 
hoidossa.Sisältää 
maitohappoa ja maito
happobakteereita. 
 Hormoniton paikallis
hoito.

TukeeTukee
hiustenhiusten
kasvuakasvua
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Remo-Wax -sarjan tuotteet 
Remowax tuotteet korvakäytävän 
puhdistukseen ja hoitoon sekä 
vahatulppien liuottamiseen.

Salutem hammastahna  70 g
Kaikki tarpeellinen, ei mitään turhaa! 
Erityisesti herkän tai kuivan suun 
ongelmiin kehitetty suomalainen, 
vaahtoamaton hammastahna, joka 
ei sisällä ärsyttäviä aineita.

5,90 €
(norm. 8,33 € | 84,29 €/kg)

–20 %
(norm. 16,65–21,38 €)

Iiris Silmätipat 10 ml  
(tippapullo) 
Silmätippa, joka kosteuttaa, 
korjaa ja voitelee kuivia 
ja ärtyneitä silmiä pitkä
kestoisesti.

12,50 €
(norm. 16,31 €)
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Ei Ei 
vaahtoa!vaahtoa!



Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä maksetuista  
tuotteista ja palveluista. Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä.

 Julkaisija: Capitalnet Oy Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Normaalihinnat ovat julkaisijan määrittämiä.

Haka Apteekki 
Sammonkatu 75, 
Kalevan Prisma-keskus

p. 03-225 9000

haka-apteekki.fi

MA-PE 9-20
LA 9-18
SU 11-18

Palvelemme:

Kalevan Prisma-keskuksessa

UUTTA! 
Tilaa lääkkeet  hakaeapteekki.fiNoutoautomaatti 24h

 Julkaisija: Capitalnet Oy  Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Normaalihinnat ovat julkaisijan määrittämiä.


